
 

Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym ze 
światowych technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. Grupa posiada obecnie cztery zakłady produkcyjne - trzy 
w Polsce (w Stalowej Woli) oraz jeden w Niemczech (w Werdohl). 

 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

SPECJALISTA DS. BHP 
Miejsce pracy: Stalowa Wola 

 
 
GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: 
• Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
• Prowadzenie oraz zarządzanie rejestrami, dokumentacją 

dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych, 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

• Bieżąca ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
• Współpraca z innymi komórkami w zakresie organizowania 

i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie 
BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 
zatrudnionych pracowników, 

• Organizowanie i prowadzanie szkoleń z zakresu BHP, 
• Przeprowadzanie bieżących kontroli (audytów), 
• Tworzenie standardów BHP, udział w opracowywaniu 

i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur, 
• Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji 

państwowej w obszarze BHP, 
• Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu BHP. 

 
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe 

z zakresu BHP, 
• Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych 

z BHP (inspektor, specjalista), 
• Uprawnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
• Praktyczna znajomość przepisów, wymogów prawnych i norm 

z zakresu BHP oraz umiejętność ich stosowania, 
• Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, 
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, 
• Umiejętność analitycznego myślenia, 
• Samodzielność, operatywność, zaangażowanie, 
• Doświadczenie zawodowe w branży Automotive - będzie 

dodatkowym atutem. 

 
OFERUJEMY: 
•  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji, 
•  Pracę pełną ciekawych zadań oraz zapewniającą rozwój zawodowy, 
•  Atrakcyjne wynagrodzenie wraz systemem premiowym, 
•  Ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę oraz prywatną opiekę medyczną, 
•  Możliwość zakupu firmowych produktów w preferencyjnych cenach. 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą 
przycisku APLIKUJ TERAZ. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

   


